
       
 

 

 
 

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 

SETOR Agroalimentar 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Carne e miudezas (Cap. 02); Enchidos e produtos similares (Cód. 1601) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 
I.RELAÇÕES ECONÓMICAS 

  

Ano Referência 2014  Tendência 

Valores em euros    

1 Valor total das importações 914.017.906.000€  X   

2 Valor total das importações do setor 67.590.527.000€ X   

3 Valor total das importações do produto - serviço 6.473.537.000€ X   

4 Valor total das importações do produto - serviço de Portugal 5.746.000€   X 

Percentagem  

5 
Valor das importações do setor / valor total das 
importações) 

7,39% 

6 
Valor das importações do produto-serviço / valor total das 
importações do setor) 

9,58% 

7 
Valor das importações do produto-serviço de Portugal / 
valor das importações do produto-serviço) 

0,09% 

 

Fonte: Internacional TradeCenter (ITC) – UN ComtradeDatabase, segundo os códigos indicados de posições pautais dos produtos 
para a última atualização de Fevereiro de 2016. 

 

II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
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Avaliação Global da Oportunidade

★★★☆☆

 

 

III. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SETOR 
 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE 
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PLANO DE AÇÃO SETORIAL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

SETOR Agroalimentar 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Carne e miudezas (Cód. 02); Enchidos e produtos similares (Cód. 1601) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 

I. LINHAS ESTRATÉGICAS 

A indústria das carnes e enchidos é a que tem maior destaque na indústria alimentar alemã. Em 2013, o volume de 

negócios ultrapassou os 40 biliões de Euros. Os principais segmentos são a carne suína (68%), o frango (18%) e a carne 

bovina (14%). Em 2013, o consumo per capita foi de 88 kg, incluindo 35 kg de enchidos e produtos similares. 

A Alemanha é o maior importador de carne da Europa e o 2º maior do mundo. Em 2014, passou para o 3º lugar, em 

virtude do aumento das importações dos Estados Unidos da América. O maior valor de importações foi o de carne 

suína, logo seguido pela carne bovina. 

Relativamente aos enchidos e produtos similares, continua a ser o 2º maior importador, com valores muito pouco 

inferiores ao líder das importações, os EUA. Cerca de dois terços dos enchidos e produtos similares são vendidos com 

marca própria do distribuidor, o que levou já algumas marcas nacionais a retirarem-se do mercado. 

Apesar do grande valor de importações de produtos cárneos, a Alemanha é também um país exportador, apresentando 

uma balança comercial favorável neste tipo de produtos. Relativamente às importações, os produtos que registaram, 

em 2014, os maiores valores totais foram a carne bovina não congelada desossada (código pautal 0201.30), a carne 

suína sob a forma de carcaças ou meias carcaças (0203.11) – ambos produtos com uma balança comercial bastante 

desfavorável para a Alemanha –, outros cortes de carne suína não congelada que não carcaças ou pernas/pás 

(0203.19), os pedaços e miudezas de galináceos não congelados (0207.13) e as pernas/pás de suíno não desossadas 

(0203.12). No domínio das exportações, os produtos com maior destaque foram os cortes de carne suína que não 

carcaças ou pernas/pás, congelados e não congelados (0203.29 e 0203.19), a carne bovina não congelada desossada 

(0201.30), as pernas/pás de suíno não desossadas (0203.12) e a carne bovina não congelada nem desossada (0201.20). 

O preço médio por tonelada das importações de carne bovina não congelada desossada (0201.30) foi de 8.177€ (valor 

estimado pela Organização das Nações Unidas – ONU), tendo o das exportações ficado pelos 5.844€. Relativamente aos 

cortes de carne suína não congelada que não carcaças ou pernas/pás (0203.19), os preços médios por tonelada das 

importações e das exportações foram 1.926€ e 2.507€, respetivamente, e para as pernas/pás de suíno não desossadas 

(0203.12), foram 1.820€ (valor estimado pela ONU) e 1.896€. 

No domínio dos enchidos e produtos similares, o maior destaque nas importações foi para os enchidos que não de 

fígado, não cozidos (1601.00.91), a um preço médio de 7.006€/tonelada, e nas exportações para os enchidos cozidos 

(1601.00.99), com uma média de 3.938€/tonelada. 

II.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PRODUTO 

Os segmentos que estão a ganhar popularidade incluem a carne embalada, o churrasco pré-embalado e as salsichas 

tradicionais e em lata/frasco, bem como aquelas à base de frango. Verifica-se um aumento da preocupação com a 

alimentação saudável, existindo uma preferência crescente por produtos orgânicos, que começam a estar mais 

presentes no retalho, inclusive nas cadeias discount. A carne e produtos derivados apresentaram um dos maiores 

aumentos do volume de vendas neste segmento, correspondente a 11%.  

Prevê-se também uma crescente importância dos produtos que respeitam os critérios Halal, devido à comunidade 

Muçulmana residente na Alemanha, de mais de 4 milhões de pessoas. Apesar da maioria dos alemães não consumir 

carne ovina, sendo o consumo per capita bastante reduzido (abaixo de 1kg por ano), a comunidade muçulmana 

representa cerca de 4% da população alemã. Neste sentido, e também devido à redução da produção nacional deste 

tipo de carne, esta é uma boa oportunidade para os interessados em entrar no mercado alemão. 



       
 

 

 

Em geral, há uma predisposição do consumidor por produtos nacionais e por produtos com garantia de qualidade. A 

marca também tem grande importância, principalmente nos produtos de conveniência; no entanto, os produtos de 

marca branca estão a tornar-se mais populares. 

III.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PREÇO 

A Alemanha é conhecida como um mercado extremamente sensível ao preço, sendo que o consumidor alemão não 

pagará mais por um produto se não vir nele um maior benefício. 

Relativamente aos preços praticados em armazéns de grande dimensão, e excluindo partes compostas essencialmente 

de osso, pode encontrar-se, de um modo geral, carne suína a partir de 3,60€/kg, bovina a partir de 6,20€/kg, cavalo a 

partir de 12€/kg, e ovina a partir de 14,40€/kg. Encontra-se, mais especificamente, coração bovino a 3,60€/kg e picanha 

a 11,20€/kg. 

No que toca aos enchidos e produtos similares, estão disponíveis salsichas frescas a partir de 4,50€/kg, linguiça a 

5,60€/kg, morcela a 5,90€/kg, e salame e presunto fatiados a partir de 5€/kg e 11,90€/kg, respetivamente. Para o 

presunto inteiro, o preço mínimo por kg ronda os 10€. 

IV.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

De acordo com um estudo de 2013, os escândalos alimentares dos últimos anos (venda de carne de cavalo sob 

designação bovina, bem como o uso excessivo de antibióticos como estimuladores do crescimento animal) tiveram um 

grande impacto, fazendo com que, apesar da grande maioria da população não prescindir do consumo de carne, uma 

parte considerável se tenha mostrado favorável a renunciar em grande medida ao consumo, devido a essas polémicas. 

A segurança e a transparência sobre a origem e qualidade do produto são temas centrais, que interessa ao consumidor 

conhecer. 

De um modo geral, deve ter-se em atenção que se trata de um mercado maduro, onde existe um excesso de oferta. 

Neste sentido, as empresas interessadas neste mercado que ainda não possuem uma marca forte devem formular e 

trabalhar muito bem as propostas de valor dos seus produtos. O mercado alemão tem muita concorrência e não precisa 

de produtos mainstream. Se se tratarem de produtos sem uma proposição de valor forte, sofrerão muita pressão 

competitiva ao nível dos preços. 

Outra tendência entre os consumidores alemães são os “flexitarianos” (vegetarianos flexíveis, que privilegiam a 

ingestão de alimentos vegetais, relegando a carne e o peixe apenas para certas ocasiões), que se interessam pela 

composição dos alimentos e pelos efeitos da produção de carne sobre o ambiente e o bem estar animal. Neste sentido, 

pode ser uma mais valia promover uma política de criação, abate e produção que dê prioridade ao bem estar animal e à 

sustentabilidade ambiental. 

V.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

Verifica-se um reduzido grau de integração vertical e um elevado número de intermediários, sendo as relações 

comerciais caracterizadas por transações repetidas ao longo do tempo. Os preços são normalmente negociados em 

contratos de curta duração (ex.: semanais), sendo os contratos de longa duração relativamente raros. 

O principal fator competitivo é o preço, e existe uma forte competição em todas as etapas da cadeia de distribuição, 

não havendo nenhum interveniente com poder suficiente para estabelecer padrões na indústria. No entanto, os 

retalhistas têm o maior poder negocial, devido à elevada quota de mercado. Alguns têm seguido uma estratégia de 

integração inversa, operando os seus próprios matadouros. 

As cadeias discount e os supermercados lideram as vendas de carne na Alemanha, tendo aumentado as suas quotas de 

mercado nos últimos anos. De acordo com dados de 2013, cada um destes tipos de estabelecimento foi responsável 

por quase 30% das vendas, excluindo carne de aves. As vendas dos hipermercados rondaram os 20%, e as dos talhos 

fixaram-se nos 16,7%. Relativamente à carne de aves, as cadeias discount foram responsáveis por mais de 50% das 

vendas, sendo que a quota dos talhos foi de apenas 2,8%. 



       
 

 

 

No retalho, excluindo a carne de aves, a maioria das vendas correspondem à carne fresca vendida ao balcão (apesar de, 

nos últimos anos, se observar uma redução destas vendas) e à carne embalada disponível nas prateleiras, verificando-

se uma pequena predominância da primeira modalidade. A carne congelada é a menos procurada, tendo 

correspondido, em 2013, a apenas 2,4% das vendas. Relativamente à carne de aves, a grande maioria das vendas 

correspondem às embalagens disponíveis nas prateleiras, seguidas pela carne congelada. O serviço de balcão é, neste 

caso, o formato menos procurado. 

Uma possível estratégia passa pela aposta no fornecimento de produtores de enchidos. 

VI.CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

As mercadorias com origem na UE encontram-se isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma 

fiscalização no que respeita à respetiva qualidade e características técnicas. 

O IVA (VAT – Value Added Tax) recai sobre a carne e seus derivados à taxa de 7%. 

Legalmente não é necessária a certificação de segurança alimentar, mas o mercado “exige” visto que quase todos os 

produtores alemães dispõem da norma IFS (segurança alimentar no processo de fabrico), logo uma vez que certificar a 

empresa e os produtos por esta normal pode acarretar custos elevados, poder-se-á mostrar aos parceiros alemães que 

a certificação HACCP incorpora já elementos da norma alemã IFS e isso traduz-se num processo de fabrico seguro e com 

garantia de qualidade.  

Relativamente aos produtos biológicos, o mercado também “exige” que os mesmos sejam certificados de modo a dar 

garantia aos consumidores finais que o produto é autêntico e realmente produzido através de processos mais naturais 

e sem a utilização de produtos químicos. Pode ser pedida a certificação através do instituto Bio-Siegel (Bio-Siegel). 

VII.CONTACTOS ÚTEIS

Instituição Âmbito Website 

Fonseca Import-Export GmbH 

E. Jacobsen GmbH 

AMA MEAT 

TMT Taurus 

Feinkost Heiss 

Importador de produtos portugueses 

Importador e Distribuidor 

Importador 

Importador 

Grossista especializado 

Fonseca 

Jacobsen 

AMA 

TMTTaurus 

Feinkost-heiss 

 

VIII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

Evento Local / Data Website 

IFFA (Carnes) 

SÜFFA (Carnes) 

ANUGA (Setor alimentar) 

Frankfurt / 7-12.05.2016 

Estugarda / 21-23.10.2017 

Colónia / 7-11.10.2017 

IFFA 

Sueffa 

Anuga 

 

IX.OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Lista de vários importadores de carne: https://www.wlw.de/de/firmen/fleisch-importe?page=2&q=Import+fleisch 

Produtores de enchidos: Könecke (www.koenecke.de); Herta (www.herta.co.uk). 

Lojas Gourmet: Feinkost Käfer (www.feinkost-kaefer.de), Dallmayr (www.dallmayr.com), Alsterhaus 

(www.alsterhaus.de), KaDeWe (www.kadewe.de). 

Supermercados Bio: Denn’s (www.dennree.de/); Alnatura (www.alnatura.de/) – grossista, retalhista e merca própria; 

Bio Company (www.biocompany.de/) – 45 lojas em Berlim; Basic AG (basicbio.de/) – 26 lojas. 

https://www.oekolandbau.de/en/bio-siegel/
http://www.fonsecaimport.de/
http://www.jacobsen-fleisch.de/
http://amameat.de/
http://www.tmt-taurus.de/
http://www.feinkost-heiss.de/
http://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
http://www.messe-stuttgart.de/en/sueffa/
http://www.anuga.com/anuga/index-2.php
https://www.wlw.de/de/firmen/fleisch-importe?page=2&q=Import+fleisch
http://www.koenecke.de/
http://www.herta.co.uk/
http://www.feinkost-kaefer.de/
http://www.dallmayr.com/
http://www.alsterhaus.de/
http://www.kadewe.de/
http://www.dennree.de/
http://www.alnatura.de/
http://www.biocompany.de/
https://basicbio.de/


       
 

 

 

A AICEP disponibiliza vários documentos com informação relativa ao mercado Alemão, que podem ser consultados 

acedendo ao website, no separador Mercados Externos, selecionando o país, ou através do link 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71. 

Está disponível no website do ICEX – Espanha um estudo sobre o mercado alemão de produtos cárneos de 2014, que 

pode ser consultado em http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015367517.html?idPais=DE. 

X.RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 

•Recorrer a um tradutor

•Participar em Feiras

•Analisar devidamente potenciais agentes e 
contratos de agência

•Preparar adequada informação antes de 
contactar distribuidores

•Vender produtos não devidamente testados

•Fazer manuais de instruções em inglês ou alemão 
fraco

•Apresentar informação insuficiente ou de difícil 
análise

•Alterar planos

•Contactar depois das 16h ou em tardes de 6ª feira

•Não preparar devidamente a presença em Feiras

•Aceitar pagamentos por cheque

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015367517.html?idPais=DE
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015367517.html?idPais=DE

